
Príklady na Hornovu logiku

1 De�nitný logický program

De�nitný logický program (DLP) P je mnoºina de�nitných kláuz. De�nitná klauza je implikácia

r tvaru L← L1, . . . , Ln, kde n ≥ 0 a L,Li sú atómy. Zna£íme:

head(r) = L

body(r) = {L1, . . . , Ln}

Implikáciám hovoríme tieº pravidlá.

Atóm (term) je základný ak neobsahuje premennú.

Herbrandovská báza programu P je mnoºina v²etkých základných atómov BP , ktoré moºno

vytvori´ z predikátových symbolov a termov v programe P . Herbrandovská interpretácia prog-

ramu P je ©ubovo©ná (teda aj prázdna) podmnoºina BP . Herbrandovská interpretácia I je mo-

delom programu P ak sp¨¬a v²etky pravidlá v P .

Ground(P ) je program, ktorý vznikne z programu P tak, ºe v²etky premenné postupne na-

hradíme v²etkými základnými termami v programe P , v²etkými moºnými spôsobmi.

Príklad 1. Majme nasledovný DLP P

edge(a, b) ←
edge(b, c) ←

path(X,Y ) ← edge(X,Y )

path(X,Z) ← path(X,Y ), path(Y, Z)

Potom a, b, c sú kon²tanty, X,Y, Z sú premenné a edge, path sú predikátové symboly. Herbran-

dovská báza programu P je mnoºina BP = {edge(a, a), edge(a, b), edge(a, c), edge(b, a), edge(b, b),
edge(b, c), edge(c, a), edge(c, b), edge(c, c), path(a, a), path(a, b), path(a, c), path(b, a), path(b, b),

path(b, c), path(c, a), path(c, b), path(c, c)}

Ak program P obsahuje funk£ný symbol, BP bude nekone£ná mnoºina.

Príklad 2. Uvaºujme teraz takýto DLP P

edge(a, b) ←
path(X,Z) ← path(X,Y ), path(Y, Z)

Ground(P ) je nasledovný program

edge(a, b) ←
path(a, a) ← path(a, a), path(a, a)

path(a, b) ← path(a, a), path(a, b)

path(a, a) ← path(a, b), path(b, a)

path(a, b) ← path(a, b), path(b, b)

path(b, a) ← path(b, a), path(a, a)

path(b, b) ← path(b, a), path(a, b)

path(b, a) ← path(b, b), path(b, a)

path(b, b) ← path(b, b), path(b, b)



Majme DLP P , TP je operátor odvodenia nad herbrandovskou bázou BP de�novaný nasle-

dovne

TP (I) = {A ∈ BP | ∃r ∈ Ground(P ), head(r) = A ∧ body(r) ⊆ I}

Teda TP dostane herbrandovskú interpretáciu a vráti herbrandovskú interpretáciu.

Úloha 1. Ktoré z nasledovných vlastností TP sp¨¬a? Dokáºte alebo nájdite kontrapríklad.

• re�exívnos´

• slabá idempotentnos´

• zachovávanie konzistetnosti

• monotónnos´

• kumulatívnos´

Úloha 2. Ukáºte, ºe TP je korektný vzh©adom na program P v tomto zmysle:

Ak I je modelom programu P ∪ J , kde J ⊆ BP , potom I je aj modelom TP (J).

Najmen²í model programu P sa zna£í MP .

Úloha 3. Majme program
p ← q

b ← a

q ←
Nájdite jeho v²etky herbrandovské modely. Ktorý z nich je najmen²í?

Úloha 4. Nasledovné vety formalizujte v jazyku DLP. Pouºite dve kon²tanty na pomenovanie

mojej ma£ky a m¬a. Predikátové symboly si zvo©te pod©a potreby.

Vtáky majú radi £ervíkov. Ma£ky majú radi ryby. Pritelia sa majú navzájom radi. Moja ma£ka

mi je priate©om. Moja ma£ka ºerie v²etko £o má rada.

�o z týchto viet vyplýva, ºe moja ma£ka ºerie? Pomocou iterácie TP operátora nájdite naj-

men²í model.

Úloha 5. Dokáºte, ºe najmen²í pevný bod operátora TP je najmen²í model programu P .

2 Hornov logický program

Integritné obmedzenie je klauza ¬L1∨ . . .∨¬Ln, kde n ≥ 1 a Li sú atómy. Integritné obmedzenie

sa v logickom programovaní zna£í ← L1, . . . , Ln.

�ubovo©nú triedu logického programovania môºeme roz²íri´ o integritné obmedzenia. DLP,

obohatený o integritné obmedzenia, sa nazýva Hornov logický program.

Hornova klauza je klauza s najviac jedným pozitívnym literálom.

Hornov logický program (HLP) je mnoºina hornových kláuz.

Ozna£enia head, body, Ground(P ), BP sa aplikujú aj na HLP.

Herbrandovská interpretácia I sp¨¬a integritné obmedzenie ← L1, . . . , Ln ak {L1, . . . , Ln} 6⊆
I. Herbrandovská interpretácia I sp¨¬a HLP P ak sp¨¬a v²etky pravidlá a integritné obmedzenia.



Príklad 3. Nasledovný program P je HLP

muz(jano) ←
zena(alena) ←
clovek(X) ← muz(X)

clovek(X) ← zena(X)

← muz(X), zena(X)

Akonáhle roz²írime ©ubovo©ný logický program o integritné obmedzenia, existencia modelov

uº nie je zaru£ená.

Úloha 6. Napí²te HLP program, ktorý demon²truje to, ºe hornove logické programy nemusia

ma´ model.

Úloha 7. Len pomocou predikátových symbolov parne, neparne, kon²tanty 0 a funk£ného symbola

nasledovníka S napí²te HLP program, ktorý

a) de�nuje párne kladné £ísla,

b) de�nuje nepárne kladné £ísla,

c) tvrdí, ºe ºiadne £íslo nie je sú£asme párne aj nepárne,

d) tvrdí, ºe £íslo je párne, ak jeho nasledovník je nepárne,

e) tvrdí, ºe £íslo je nepárne, ak jeho nasledovník je párne,

f) tvrdí, ºe £íslo je párne, ak jeho predchodca nepárne a £íslo je nepárne, ak jeho predchodca

je párne.

Programy skon²truujte tak, aby mnoºina v²etkých kladných párnych (nepárnych) £ísel sa �rov-

nala�mnoºine v²etkých termov najmen²ieho modelu programu v a) (b)).

Úloha 8. Nasledovné vety formalizujte v jazyku HLP. Nepouºite ºiadne kon²tanty ani funk£né

symboly.

�iaden drak, ktorý ºije v zoo, nie je ²´astný. Kaºdé zviera, ktoré sa stretáva s milími ©u¤mi,

je ²´astné. �udia, ktorí nav²tevujú zoo, sú milí. Zvieratá, ktoré ºijú v zoo sa stretávajú s ©u¤mi,

ktorí ju nav²tevujú.

Dopl¬te ¤al²ie predpoklady, nutné k tomu, aby z programu vyplývalo, ºe ºiaden drak neºije v

zoo.

Úloha 9. Formalizujte nasledovné vety v HLP (niektoré z nich sú dvojzna£né. V tom prípade

formalizujte obidve varianty.):

a) Kaºdý má rád niekoho.

b) Kaºdý má rád kaºdého.

c) Niekto má rád kaºdého.

d) Nikto nemá rád nikoho.



e) Nikto nemá rád niekoho.

f) Niekto nemá rád nikoho.

g) John a Marry sa majú radi.

h) U£ite© je ²´astný ak nie je v ºiadnej komisii. (parafrázujte: nie je pravda, ºe u£ite© je ²´astný

a patrí do nejakej komisii)

i) Kaºdý, kto vie nie£o o logike, ju má rád.

3 Operátor odvodenia nad Hornovým logickým programom

Atóm A vyplýva z HLP programu P , P |= A, ak kaºdý model P sp¨¬a A.

Úloha 10. P |= A práve vtedy ke¤ A ∈MP . Dokáºte.

Úloha 11. Uvaºujme program P

p(a, b) ←
p(c, b) ←

p(X,Z) ← p(X,Y ), p(Y,Z)

p(Y,X) ← p(X,Y )

Ukáºte, ºe P |= p(a, c) a akonáhle nejaké pravidlo r z P odstránime, P \ {r} 6|= p(a, c).

Zade�nujme si operátor odvodenia CnP pre HLP program P nad herbrandovskou bázou BP

ako

CnP (I) = {A ∈ BP | P ∪ I |= A}

Úloha 12. Ktoré z vlastností CnP sp¨¬a? Dokáºte alebo nájdite kontrapríklad.

• re�exívnos´

• slabá idempotentnos´

• zachovávanie konzistetnosti

• monotónnos´

• kumulatívnos´

Úloha 13. Ukáºte, ºe CnP je korektný vzh©adom na program P v tomto zmysle:

Ak I je modelom programu P ∪ J , kde J ⊆ BP , potom I je aj modelom CnP (J).


